HP 940 Officejet-skrivhuvuden

HP 940 Officejet-skrivhuvuden är exklusivt utvecklade för att samverka med HP 940
Officejet-bläckpatroner för tillförlitliga, konsekventa utskrifter under hela skrivarens
livscykel.

Idealiska för hemmakontor, enmans- och småföretag där man skriver ut ofta

Producera tillförlitliga resultat med hög hastighet till låg kostnad. HP 940 Officejet skrivhuvudsteknik har utvecklats
tillsammans med HP 940 Officejet-bläckpatroner för att ge den kvalitet och tillförlitlighet som du kommit att förvänta dig
från HP.
Gläd dig åt bekymmersfria och pålitliga utskrifter med lågt underhållsbehov. Spara tid och höj produktiviteten med HPs
skrivartillbehör. HP Officejet-skrivhuvudena är utvecklade för att ge tillförlitliga prestanda under hela skrivarens livscykel.
HPs skrivhuvudsteknik med högt tryck ger svarta nyanser och levande färger av företagskvalitet med exakt precision. Den
innovativa HP Smart-tekniken i HPs tillbehör och HP Officejet Pro-skrivare ger garanterat proffsiga resultat.

HP 940 Officejet-skrivhuvuden

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

Identifikationsnumm Förpackningens yttermått
er
C4900A HP 940 Officejet-skrivhuvud, svart och gult
940
118 x 25 x 145 mm
C4901A HP 940 Officejet-skrivhuvud, magenta och cyan940
118 x 25 x 145 mm

Vikt

UPC-kod

0,097 kg
0,097 kg

884420567530
884420567523

Garanti HP garanterar att HP-produkter är fria från defekter i utförande eller material vid normal användning enligt specifikationerna till det datum som är angivet
på produkten. Garantin omfattar inte tomma produkter eller produkter som har modifierats på något sätt. Fullständig garantiinformation finns hos din leverantör
eller på www.hp.com/support/inkjet_warranty. Du kan också ha lagstadgade rättigheter i förhållande till säljaren utöver villkoren i denna tillverkargaranti, som
inte begränsas av tillverkargarantin.
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